
 
ZEEPBAAN CURLING 
 

Doelgroep:  Vanaf 6 jaar 
Duur:  60  min (30 minuten voorbereiding) 
Veiligheid: Deze spellen mogen, in familieverband of kinderen tot en met 
12 jaar, zonder zorgen gespeeld worden! Ben je ouder dan 12 en wil je met je 
buur-tenten spelen? Zorg dan voor de 1,5 meter afstand. 
 
Benodigdheden:  - Zeil 

  - Plastic bordjes 
- Grote/zware stenen 
- Groene zeep 
- Dikke stift/tape 

 
De bedoeling:   

Stap 1.  Leg een zeil neer en zorg ervoor dat dit een glad oppervlak krijgt, 
wat goed glijdt. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld groene zeep. 
 
Stap 2.  Aan het uiteinde van het zeil teken je 3 grote cirkels. Je begint met 
een kleine cirkel, daaromheen teken je een iets grotere cirkel en de derde cirkel 
teken je weer daaromheen (zie afbeelding). Je kan ook tape gebruiken om de 
cirkels te maken! 
 
Stap 3. Je speelt in teams of individueel. Je hebt 6 plastic borden met 
daarop een zware steen. Probeer dit plastic bord zo te schuiven over het zeil, dat 
hij heel dicht bij het binnenste (rode) rondje komt. Als je 1 tegen 1 speelt, heeft 
iedere speler 3 pogingen. Met 2 spelers in het team heeft elke speler 2 pogingen 
en met 3 spelers in het team heb je 1 poging per speler. 
 
(Meerdere stappen op de volgende bladzijde!)   



 
 
Stap 4.  Het team of de speler die, nadat alle borden zijn geschoven, het 
bord het dichtst bij de binnenste cirkel heeft liggen, is de winnaar! 

 
Tips: 

- Als het bord van je tegenstander heel dicht bij het binnenste rondje ligt, 
probeer het bord dan met jouw poging weg te schuiven! 

- Geef een kleurtje aan je bord of zet je naam erop, zodat je weet welke 
borden van welk team zijn. 

 
Veel sportplezier! 
 
 


